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9 nemet tengeralattjáróit ujabb sikerei. 
Amerika és a monarchia. 
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Angliában biztosra veszik a német-amerikai háborút. 
A szigorított tengeralattjáró 

harcnak szombaton rekordnapja 
volt, harmincöt hajót sülyesztettek 
el a nemetek. Legutóbb ket félhi-
vatalos berlini közlési kaptunk a 
tengeralattjárók munkájáról; ezek 
szerint az egyik tengeralattjáró tiz 
hajót sűlyesztett el 19.000 tonna-
tartalommal, egy másik öt hajót, 
14.00 tonnatartalommal. Ez adatok 
alapján is átlag egy-egy elsüllyesz-
tett hajót legalabb 2.000 tonnára 
lehet becsülni ; ezek szerint tehát a 
szigoritott tengeralattjáró-harc ki-
lencedik napján nem kevesebb, 
mint hetvenezer tonnaval csökkent 
az entente rendelkezésére álló ha-
jóür. Információk vannak róla, 
ez azonban még megerősítésre szo-
rul — hogy a szigorított harc fo-
lyamán eddig annyi hajóür sülyedt 
el, mint az elmúlt hónapban, ami 
tehát annyit jeleutené, hogy az en-
tente harmadrész annyi idő alatt 
ujabb négyszázezer tonnái vesztett 

E rendkívüli sikerek érthetővé 
teszik azt a halast, amelyet a ne-
met tengeri zárlat kihirdetése a 
semlegesekre gyakorolt Magánje-
lentések szeri.it a semleges álla-
mok arról folytatnak tanácskozást 
ne vessenek-e véget a világhábo-
rúnak a forgalom eltiltásával, két-
ségtelen hogy ilyen értelmű elha-
tározás vegzetes lehetne Angliára 
és szövetségeseire. Hogy ennek a 
jelenlésnek alapja van, bizonyítja 
az a jelenség hogy a holland kor-
mány megtiltotta a lengerenluli 
közlekedést és ez a tilalom niit.d 
addig fönnáll, inig Angna nem egye-
zik bele, hogy Amerikába induló es 
onnan hazatérő holland hajóknak 
nem kell, mint eddig angol kikötőt 
érinteniök. Az elhatározás szimp-
tomatikus jelentőségű és ebből a 
szempontbol följegyzésre erdemes 
hogy Németország is mindent el-
követ hogy a s e m l e g e s e k e t az an-
golok szén-önkénye alól fölszaba-
dítsa. Tudvalevő, hogy az angook 

csak olyan föltétel alatt adtak sze-
net a semleges hajóknak, ha ennek 
fejeben Anglia számára való szál-
lítási kötelezettségeket vállaltak. 
Németország most Hollandiával, 
Dániával és Norvégiával tárgyalá-
sokat tolytat ez országok szérellá-
tása dolgában; a Koppenhágában 
időző német kiküldött nyilatkozata 
szeriiU a tárgyalások máris azt 
eredményezték hogy Dánia szénin-
sége elhárítottnak tekinthető. Ter-
meszei es ilyenformán hogy a sem-
legesek hangulata egyre inkább az 
az angolok ellen fordul és jellem-
ző tünetként lehet megemlíteni, 
hogy a hangulat változás Norvégi-
ára is átterjedt épen abban a pil-
lanatban, a mikor Anglia azon 
igyekszik hogy a norvég kereske-
delmi flottát megvásárolja. Mind e 
jelenségek elégge megalapozzák azt 
a lehetőséget hogy a semlegesek a 

! forgalom beszüntetéséről gondol-
I koznak. 

De megszűnt Angliának az Uni 
¡óval való forgalma is: a zárlat ki-

hirdetése óta egyetlen óceánjáró 
amerikai hajó sem indult el és be-
szüntettek Európába irányuló já -
rataikat a délamerikai hajóstársa-
ságok is. 

Veszedelem fenyegeti Anglián 
kívül Olaszországot is; a legújabb 
hírek szerint a Csendes-oceánon 
német segédcirkálók tűntek föl 
ugy hogy a Vladivos/.tokba irányu-
ló inuniciószállítás mar csak hadi-
hajók kíséretében történhetik, te-
hát jelenlékenyen kisebb arányok-
ban mint edd»g. 

Olaszországnak eddig hat gő-
zöse snivedt el, hat hajója pedig 
eltűnt. Olaszországnak Tripolisszal 
való összeköttetése megszűnt. 

A zárlat tudvalevően a Föld-
közi-tenderre is kiterjed; eddig a 
t angera ia11j árók fokozo11 mu n ká j a 
erre a tengervidékre még nem ter-
jedt ki olyan arányban, mint ami 
Ivenben az Északi-tengeren mutat-

kozott. Az entente azonban már 
megadja a vészjelel orosz lapok 
szerint a tengeralattjárók harca 
katasztrófával fenyegeti a szaloni-
kii entente-hadsereget amelynek 
összekötő vonalai veszélveztetve 
vannak. 

Mindent összevéve: egyre na-
gyobb arányokban bontakozik ki 

tengeralattjáró harc jelentősége. 
Tirpiiz fegyvere már ec'dig is mód 
fölött sulyes sebeket ejtett az 
ententén. 

Orosz támadások a 
- Duna-deltában, 

Szófia, február 12 
T u I c e á t ó I északra, a Duna 

Szent-györgv ágának balpartján 
az oroszok kisebb nagyobb egv-

I ségekkel állandóan támadnak vagy 
egyenesen a várost lövik, vagv a 
jobbb parton levő állásainkat 
igyekeznek megzavarni. Tegnap 
hosszabb es heves tüzérségi tűz 
után részben szélszórtuk, részben 
meszire vissza vetettük az orosz 
csapatok at. 

Ezeknek az orosz támadások-
nak az a célja, hogy az ottani 
bolgár csapatokat megakadályoz-
zák a nyugatra vagv északra való 
előnvomulásban. 

Adakozzunk 
a hadiárvák részére !!! 
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«terard hazautazása Ameri-
kába 

Genf, február 11 
Malmőből jelentik a Stockholm 

Tidningen-nek : Az Archbold (?) ne-
vű amerikai óriásigőzös, a mely 
jelenleg petróleumszállitmányát 
rakja ki Malmóben, legközelebb 
elindul Amerikába Néhány ameri-
rrkai diplomata, igy a bukaresti 
követ, a volt konstantinápolyi és 
berlini katonai attasé, a kik most 
valamenyien Kopenhágában vannak 
megrendelték a helyüket a hajón 
A kapitány azt hiszi, hogy Gerard 
nagykövet is velük tog utazni. Ha 
Gerard nem azt a hajót választaná 
a kapitány biztonság okából várni 
fog az elindulással és csak azzal 
a hajóval együtt indul el, a melyen 
Gerard fog menni. 

Az amerikaiak bizonyosnak 
tartják a háborút 

Stockholm, február 11 
A Petit Párisién washingtoni 

tudósitója jelenti: A pesszimizmus 
óráról-órára nő. A kormány ugyan 
még nem kezdett semmiféle dön-
tő akcióba, de minden illúzió a bé-
ke fenntartására eltűnt. Az elnök 
nem fogja megvárni Németország 
egyenes támadását, mert a január 
31-iki eselet erőszakos cselekedet-
nek fogja tekinteni Wilson most 
tanulmányozza az eddig elkövetet 
jogsértéseket és gyűjti az adatokat 
Németország ellenséges cselekede-
teinek a bizonyítására. Egyelőre 
még oka van arra, hogy ne siesen 
de a cselekvés pillanata már közel 
van. 

Hétfon a korcsolyapájától 
i zsidétempiomig elveszett egy gyermek korcsolya, a 
megtaláló IHo jutalom ellenében adja át a Petőfi száléban 

A szakszervezetek nemzet-
közi értekezletén találkozni 
fognak a hadviselő államok 

szocialistái 
Berlin, február 12 

A svéd országos szakszerve-
zeti központ — mint az Interna-
tionala Correspondenz jelenti — 
felkérle a nemzetközi szakszerve-
zeti központot Bernben, hogy te-
gyen kérdést az egyes államok 
szakszervezeteinél, vájjon hajlan-
dók volnának-e magukat a szak-
szervezetek nemzetközi konfernnci-
áján képviseltetni. A francia, belga 
és német szakszervezeti központok 
igennel válaszollak, angol részről 
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azonban nem jött kedvező felelet 
a svéd központ pedig attól a fel-
tételtől tette függővé hozzájárulását 
ha a többi északi állam szakszer-
vezetei Js képviselve lesznek. 

Krisztiniából érkezett későbbi 
jelentés közl i : Norvégia munkása-
inak szakszervezeti központi t i t-
kársága érlesitést kapóit a nem-
zetközi szakszervezeti tanácstól, 
hogy a svájci központ, a mely a 
francia szakszervezetek karácsonyi 
konferenciájának összehívása körül 
olyan eredményesen fáradozott, 
megegyezést létesített, amelynek 
értelmében a francia, spanyol, olasz 
belga és lehetőleg az angol orszá-
gos szakszervezeti központok is; 
hajlandóknak fognak nyilatkozni 
arra, hogy magukat egy nemzet-
közi konferencián képviseltessék 
ha azt a svájci szakszervezeti t a -
nács fogja összehívni. 

Anglia elkerülhetetlen-
nek tartja a német— 

amerikai háborút 
Lugano, február 13 

A Secoló-nakielentik London-
ból : Angol politikai körökben kel-
lemetlen hatást kellett Wisonnak 
a legutóbbi napokban tapasztalt 
meglepően enyhe magatartása, 
Mindazáltal azt hiszik, hogy a há -
ború Németország és Amerika kö-
zött kikerülhetetlen még akkor is 
ha Wilson nem akarja a háborút, 
mert az események logikája kény-
szeríteni fogja Amerikát a hadü-
zenetre, 

Amerika és a monarchia 
Bécs, február 13. 

A Neues Wiener Journal leg-
jobb lorrásból arról értesül, hogy 
a diplomáciai viszony megszakítá-
sa Amerika és a monarchia között 
még mindig nem történt meg. Az 
Egyesült-Államok kormánya még 
mindig azt hiszi, hogy Magyaror-
szágnak és Ausztriának sikerülni 
fog Németországot rábírni arra 
hogy álljon el a szigorított tenger-
alattjáró harctól. Miután azonban 
a monarchia teljes szolidaritásban 
van Németország érdekeivel és 
szándékaival, a monarchia részéről 
ilyen lépés teljesen ki van zárva.. 
Ilyen körülmények között a hely-
zetet illetékes helyen kritikusnak 
tartják. 

A Pétervári svéd követ a sem-
legességről 

Stockholm, február 
A Kuszkaja Volja munkatársa 
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beszélt Br«endsJntftn tábornok, pé-
tervár ¡»védkövettel; aki; ki jejen tet-
te, hogy Svédország £ tmrtdená-
ron megőrzi semlegességei Arra 
a kérdétene, hogyymit tMoe Svéd-
ország,'hft Németország^ politikája 
még fcgresszivább < lesz, ' , a * követ 
igy válaszolt: 

= Németország ujabblépésében 
egyáltalában nem látok agcessziv 
csetakedet'el, hanem'csupán intéz-
kedéseket saját érdekeinek védel-
delmére, mint a hogy Anglia is 
megvédelmezte érsekiket . Remélem 
hogy a két másik* skandináv állam 
is a háború végéig semleges marad 
Igaz hogy a német blokád Jnagy 
kellemetlenségeket okoz Svédor-
szágnak, de a háború végével ezek 
is megszűnnek. Jobb eltűrni eze-
ket a kellemetlenségeket, mint 
belekeveredni* a háborúba. 

Az obsz repülő gépek 
elavullak, 

Lugano, fébrnár 12 
A Corriere della^Sera az.olasz 

repülő szervezett elégedetlenségért 1 
panaszkodik; az olasz lap elpana-
szolja, hogy az összes ujitftsokat 
végnéiküli kísérletezések után ho-
nosítják meg, csak akkor, a mikor 
az ellenség a repülés tarén már 
régen ujabb haladásokat tett. 

— Ma már — ir ja ia Cocriere 
— majdnem az összes- olasz re-
pülőgép modelek elavultak: 

Ujabb 22 ezer tonnát 
sülyesztétték ei a né-

metek 
Berlin február 12 

A fehruár l i -én • els&lyesztet-
nek jelenteit 10 gőzös 4ö&ott egy 
körölbelül 7500 tonnás óangol ga 
bonaszállitó gőzösén kivül . három 
felfegyverezett nagy teherszállító 
gőzös és egy felfegyvereretlen 3000 
tonnás angol { ózés volt . 

A tengeralattjáróink tól>uj«bban 
beérkezett! jelentések szerint még 
a következő hajókat sölyewtetet-
ték e l : 

Ev' ismeret len nerű 3000onnás 
angol vitorlást, amely a ' guánátot 
szállított, Holland nevu 30& tonnás 
íranáia barkót, amely bor i vitt. 
a Confiante és>a Sh M a r i é i nevű 
francia vitorlásokat,i aurcetytk sze-
net vittek Franciaországba, 
eloltott lámpásokkal hatódó, körül-
belül 4000 tonnás-gőzöst,« a Jíerce-
ra nevű orosz 'gőzöst , amely ' 5000 
tonna szenet vitf a »francia » admi-
ralitásnak és három < vitorlást. Az 
elsúiyesztett kajók összesen 22.000 
tonna táplálniuk voltak. 
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Castelnau tábornok a 
tavaszi offenzíváról 

Genf, február 12. 
Castelnau tábornokot, aki szin-

tén részt vett a pétervári e í tente-
konferencián, megkérdezte a Temps 
ottani tudósítója, hogy miképpen 
vélekedik a harctéri helyzetről. A 
tábornok többek közt igy nyilat-
kozott : 

— Helyzetünk ez év január-
jában jobb, mint volt 1916 január 
havában és a tavaszi offenzívára 
kedvezőbbek a kilátásaink, mint 
bármikor ezelőtt. A Somme-offen-
ziva éghajlati viszonyok miatt 
nem járt a kellő eredménnyel. A 
klimatikus körülmények okozták, 
hogy a francia tüzérség nem fejt-
hetett ki teljes munkát. A néme-
tek csak másodrendű jelentőségű 
hadszíntereken voltak képesek ered-
ményt felmutatni, a legfontosabb 
frontokon hiába erőlködtek. 

Castelnau tábornok elmondta 
még, hogy a pétervári konferen-
cia eredményével s az orosz tő-
városban szerzett benyomásaival 
fele.te meg van elégedve. Erős a 
hite, hogy az oroszok a közös 
cél érdekében a végsőkig ki fog-
nak t a r t a n i szövetségeseikkel 
együtt. 

Amerika a németektől 
várja a hadüzenetet. 

Genf. február 12. 0 
Washingtonból jelentik a Petit 

Par i sennek: Az amerikai kormány 
tegnap tanácskozott a kereskedelmi 
hajók kíséretének kérdéséről, (le-
nem döntölt. A tanácskozáson az 
a szilárd elhatározás nyilvánult 
meg, hogy éber figyelemmel vár-
janak addig, a inig az elnök kivá-
lasztja a döntő pillanatot. Hivata-
los személyek véleménye szerint 
a helyzet napról napra kritikusabb 
Igaz ugyan, hogy minden elmúlt 
nap jobban bizouyitja a németek-
nek azt a szándékát, hogy egyelőre 
nem kívánnak háborút, de a né-
met késlekedés sokat ártana a 
német tekintélynek. A politikai 
célszerűség tehát kezdeményezés-
re fogja késztetni a császárt. A vég-
leges szakítás mechanikusan be-
következik, csak az a kérdés, hogy 
ki és mikor kezdi meg a kezde-
ményező lépést. 

Egy jó családból való fiú 
tanulóul íizetésse! felvétetik lapunk 
Í M H B könyvnyomdájában, H H B 

HÍREK 
— Nagy esőzés Sardiniában 

Luganóból jelentik : A Secoló je-
lenti hogy Sardiniában az utóbbi 
időb» n igen nagy esőzések voltak. 
Az esőzések következtében a fo-
lyók kiáradtak. Sok ház beomlott 
a vasúti vonalakon megszűnt a 
forgalom. 

— Robbanás egy francia 
hydrogén-gyárban Bernből je-
lentik : Mint a lyoni lapok jelentik 
a st. etiennei hydrogéngyárban hét-
főn este két robbanás történt. Az 
egyiknél három munkás meghalt, 
és néhány súlyosan megsebesült, 
a másik robbanásnál 30 munkás 
sebesült meg közülök 12 súlyosan, 
Anyagi kár nagyon jelentékeny. 

— Gyenge elméjűek és gyen-
ge tehetségüek felvétele. A bo-
rosjenói (Arad m.) gyógypedagógiai 
nevelő és foglalkoztató" állami in-
lézetbe az 1917 —1918 tanévben 
több gyengeelméjű és gyengetehet-
ségű növendék vétetik fel. Szegeny-
sorsuak ingyenes elhelyezést nyer-
nek. Prospektust ingyen küld az 

| intézet igazgalója. 
— Örökítsük meg az elesett 

hősök emlékét. Dr. Baltazár Dezső 
I ref. püspök, Ó császári és királyi 

Fensége József főherceg fővédnök-
sége es Nagyméltóságú Báró Ha-
zai Samu védnöksége alatt alló 
„Katona Ollhon a-ok elnöke és 
igazgatósága ezúton kéri fel Hajdú 
Bihar, Szabolcs,» és Jásznagvkun-
szolnok vármegye területéről ele-
seit hősök hozzátartozóit, hogy di-
csőséges harcaiban hősi halált halt 
és megcsonkult tisztek, zászlósok, 
hadapródok, altisztek és katonák 
arcképét emlékűk megörökítése 
végett a „Katona Otthon" igazga-
tóságához (Debrecen, József kir. 
herceg utca; eljuttatni szíveskedje-
nek. Az elesetteknek születési és 

! életrajzi adatai közlésén kivül an-
nak a közlését is kéri az igazga-

' lóság, hogy az illető, ha legény-
i ségi állományhoz tartozott is, 
: vagy esetleg idegen ezredhez osz-

tották, melyik ezred és melyik 
század kötelékében harcolt, mikor 
és melyik harctéren, illetve ütkö-
zetben esett el, vagy csonkult 
meg. A hősök hozzátartozói bizo-
nyára hálásan fogadják Dr. Balta 
zár ref, püspök és a „Katona Ott-
hon" igazgatóságának kezdeménye-
zesét s lehetővé teszik, hogv egy 
hós se hiányozzék az Arany Könyv-
ből és a ragyogó gallériából 

— A franoia bevitel osök-
kenése. Genfből jelentik : Francia 
ország bevitele majdnem felére 
csökkent. A párisi városi tanács 
legutóbbi ülésén megállapi'ották, 
hogy a trancia fővárosnak 
csak 14 napra van szene. 

A Vasárnapi Újság február n -
iki száma folytatja érdekes harc-
téri képeinek közlését s számos 
szép képet mutat be a sa j tó-hadi-
szál lás kiállításáról is. Szépirodal-
mi o lvasmányok: Pékár Gyula 
regénye, H a v a s Al i sz novellája, 
Bodor Aladár verse, Szöllősi Zsig-
mond tárcacikke, Braun Lily regé-
nve. Egyébb közlemények: cikk 
a kontinentális zárlatról s rendes he 
ti rovatok : A háboruinapjaL-Iroda-
lom és művészet. Halálozás. A 
»Vasárnapi Újság« előfizetési ára ne-
gyedévre öt korona, a ta világkróni-
k á i v a l együtt hat k o r o n a , M e g r e n d e l h e -
tő a (Vasárnapi Újság) kiadóhivata-
lában (Budapest, IV., Egyetem-utca 
4. sz.) Ugyanit megrendelhető a Ké-
pes Néplap, a legolcsóbb újság a 
magvarnép számira, félévre 2 kOTOfl 
40 fillér. 

EGY, ESETLEG 
TÖBB LAPKIHORDÖ 
S U R G Ö S ESN 

felvétetik 
lapunk kiadóhivatalaban 

mar 

1888—1917. szám. 

Hirdetmény 
Felhívom mindazokat, akik 

még lém tárgyaikat ezideig be nem 
szolgáltatták, hogy rézből készült 
tárgyaikat (üst. tál, mozsár) e hó 
14., 15., 16 és 17-ik napján a vá-
rosháza udvarán a Fém központ 
kiküldöttjének adják át. A kikül-
dött a tárgyak árait nyomban ki-
fizeti 

Akivaz itt megjelölt* napokon 
rézből készült tárgyait át nem adja 
készlete elkoboztalik s szigorúan 
büntettetik. 

Szentes, 1917 február 13. 
DR. MATÉFFY 
polgármester. 

A szentesi Takarékpénztár : 
p i a c t é r i házában özv. 
Tóth Gézáné által berelt: 
üzlet helyiség folyó 'évi 

Szent György naptól 
bérbe adatik. 

Szerződni lehel 
igazgatóval 

az 
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F A T A L P U 
papucsok, cipők és 
csizmák jutányos 
árak melleit kapliatö 
Ifj. Fazekas Antal 
Báróharucker-utcai 

üzletében. 

Kiadja : 
Vajda B Utóda Könyvnyomdája 

Iroda áthelyezés 
Soós Pál Gabona és hi-

zoit serlés kereskedő, érte 
sil i a nagyérdemű gazdakö 
zönséget hogy az eddig vá 
sárszéli Baráth léié Irodai 
Ját sajátházába a voll lm 
* « x 2 * r l 4 » H ' 4 * M i i u » féle ház 
ba lielye^ie »1 további 

| szives pártfogást kérve va 
| gyok kiváló tisztelettel: 

Soós Fái 
gabona és sertéskereskedő 

Eladó telién. 
% iijtla WtiiMlorimit 

s;:ent-lászlói 
tanyáján egy 
rő kis fejős 
együtt eladó 
és értekezni 

4 3 s z á m alatti 
d r í . v ö r ö s szC-
tehehene fiával 
. Megtekinthető 
lehet ugyanott. 

Fi iadé l i á x 
Soós Pál gabona és hizott 
sertés kereskedő I ker. 
Kristó Nagy István utca 
13. számú háza e l a d ó . 

Értekezni lehet Vásártéri „Huszár 
kocsma" féle másik há-

zánál levő irodájában. 

Vajda I M a 
k ö n y v n y o m d á j a 

elváltat minden a könyvnyom-

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjutányosabb árért. 

SZENTESI LAP" 
kiadóhivatala. 

Kossuth-tér V. n m . (Református bérház] 
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